Rozprava s jezdci - informace pro jezdce
1. Každý jezdec je povinen po dobu závodu sledovat oficiální

vývěskovou tabuli, která je umístěna v prostoru spodní části
parkoviště závodních strojů na opěrné zdi vedle vstupu k
občerstvení. Druhá pomocná vývěsková tabule je umístěna v horní
části parkoviště závodních stojů.
2. Informace o závodě je možné sledovat po stažení aplikace sportify

a zadání hesla: Humpolec2021

3. Jezdci budou k nástupu do jednotlivých jízd vyzýváni rozhlasem

minimálně 5 minut před zahájením jízdy.
4. Po ukončení jízdy jezdci opouštějí trať dle pokynů pořadatelů u

stanoviště TK č.6.
5. V případě zastavení závodu z důvodu předčasného startu jezdci

dbají pokynů pořadatelů a vrací se do prostoru startu před
stanovištěm TK č.4.
6. Po

ukončení finálových jízd odstaví jezdci vozidlo do UP
umístěného v horní části trati. Vjezd do UP je před stanovištěm TK
č. 5 a jezdec dbá pokynů pořadatelů. UP pro divizi RB bude
v témže prostoru odděleně vyznačené.

7. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pořádek ve všech

prostorách areálu závodiště a zejména dbát informací o ochraně
životního prostředí.

8. Vyhlášení výsledků a předání cen pro divize RB, D2 a TA 1600 +

D6 proběhne po dojetí divize TA 1600 + D6. V divizi RB160 budou
dekorováni všichni převzatí jezdci.
Ostatní divize budou vyhlašovány po dojetí každé divize.
9. Počty kol: trénink – 4 měř. kola pro všechny divize

kvalifikace – 5 kol pro všechny divize
semifinále – 6 kol, pro RB – 5 kol
finále – 7 kol, pro RB 6 kol
10. Pořadí jízd: RB 250; RB 125; RB 160; D2, TA 1600 +D6; TA +D5;

Kartcross + CROSSCAR; JB +D9; B 1600 + D8; SB + D7
11. V průběhu celého podniku je vydán zákaz používání jednostopých

a dvoustopých motocyklů v celém areálu závodiště pod pokutou
až do výše 10.000,- Kč (370 €)
12. Noční klid je stanoven od 23:00 do 6:00 hod.
13. Informace pro divizi RB 160: Pohonné jednotky do závodních

strojů budou losovány v kanceláři hlavního technického komisaře
p. Milana Josifa.
14. POLICIE ČR VARUJE - nenechávejte své věci bez dohledu

(cennosti, peníze, a apod.) veřejně přístupné, v noci
zamykejte karavany, vozidla a další obydlí.
15. Prosíme o dodržování hygienických nařízení daných vládou

ČR

Milan Šarovec v.r.
ředitel závodu

